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Efficiëntie verbeteren –
winst verhogen

ALLE uitdagingen onder controle

Offertes snel en optisch overtuigend uitbrengen, opdrachten 

ontvangen, betrouwbare leverafspraken maken, geopti-

maliseerd bestellen, “transparant” produceren, efficiënt 

verzenden en tot slot uw projecten professioneel afrekenen. 

Dat zijn belangrijke uitdagingen waarvoor u elke dag komt 

te staan. Uitdagingen die vaak bij verschillende mensen in 

diverse afdelingen van uw bedrijf terechtkomen, en voor wie 

het uitermate belangrijk is te weten wat er al is gedaan 

en wat er nog gedaan moet worden. Dit zijn uitdagingen 

die zonder de ondersteuning van professionele software 

nauwelijks efficiënt kunnen worden gerealiseerd. Deze 

ondersteuning zal een beslissende factor zijn in het succes 

van uw onderneming.

Innovatief – flexibel – compleet

Met Klaes professional beschikt u over een oplossingsplatform, dat 

alle bedrijfsprocessen binnen uw onderneming in ogenschouw 

neemt, indien u dat wenst. Door de modulaire opbouw van Klaes 

professional heeft u de flexibiliteit om te beslissen bij welke processen 

u innovatieve sofwareondersteuning wilt inzetten. Daarbij zien 

wij onszelf niet alleen als ontwikkelaar van innovatieve software- 

oplossingen, maar tevens als service- en supportdienstverlener. 

Want we zijn ervan overtuigd dat mensen hun gereedschappen 

moeten beheersen!



Projectbeheer

Behoud altijd het overzicht!

Uw alledaagse werkzaamheden omvatten belangrijke en fundamentele processen: het eenvoudig 

en snel uitbrengen van offertes, het overnemen van offertes in opdrachten en tot slot het opstellen 

van deel- of eindfacturen. Processen die u binnenkort eenvoudig en snel met Klaes professional in 

beeld brengt. Daarbij staan u talrijke functionaliteiten ter beschikking. In het Klaes Projectbeheer 

komen deze processen samen. Alle gemaakte offertes, opdrachten, productieorders, afleverbonnen, 

facturen en creditfacturen van een project worden overzichtelijk weergegeven. Zodat u altijd het 

overzicht behoudt over het gehele project.

In een handomdraai maakt u posities voor een offerte of opdracht aan. Het maakt niet uit of u kozijnen 

of deuren in hout, hout-alu, kunststof, aluminium of toebehoren zoals bijvoorbeeld rolluiken wilt 

invoeren. Met Klaes professional is dat heel eenvoudig: door het aanmaken van typen kiest u uit 

vooraf aangemaakte kozijnen- en deurentypen. Simpel het type selecteren, de gewenste hoogte en 

breedte invoeren en klaar!

De vrije constructie maakt het u mogelijk om geheel individuele kozijn- of deurconstructies aan te 

maken. Hier kunt u uw creativiteit de vrije loop laten. Bijna alles is mogelijk! U zult vaststellen dat 

Klaes professional binnen korte tijd onmisbaar voor u zal zijn!



Betrouwbare 
afsprakenplanning

Geeft u duidelijke voordelen

Wie zijn klanten in een handomdraai een aantrek-

kelijke offerte kan aanbieden en zeker is dat de toe-

zeggingen ook gestand kunnen worden gedaan – 

inclusief de beloofde levertijd – is zeker in het voordeel!

Met de Klaes datum- en capaciteitsplanning bent u 

zeker van dit voordeel. U beschikt hiermee over het juiste 

gereedschap om de correcte behoefte aan capaciteit en 

de exacte leverdatum van uw opdrachten te bepalen. Dat 

leidt tot grotere betrouwbaarheid en daarmee tot grotere 

klanttevredenheid. Uw opdrachten worden met inachtneming 

van de ter beschikking staande capaciteiten en de lever-

tijden van de materialen gereserveerd. Als de opdracht wordt vrij-

gegeven wordt deze automatisch naar voren, terugwerkend of met 

vaste leverdatum ingepland. Is de opdracht geproduceerd, wordt 

deze handmatig of automatisch in het systeem gereedgemeld.

Handmatig wijzigen van de planning van een opdracht is ook 

kinderlijk eenvoudig: U sleept gewoon de reeds ingeplande 

opdracht met de muis naar een andere kalenderweek of naar een 

andere dag – klaar! Een overschrijding van de leverdatum wordt 

duidelijk weergegeven. Zo heeft u en uw team op elk moment een 

gelijke informatiestand en behoudt u steeds het overzicht over de 

processen in uw onderneming.



Bestel-organisatie – alles op het 
juiste moment op de juiste plek

Eenvoudig – Efficiënt – Veilig

Kozijnen, ramen en deuren zijn geen standaardproducten! 

Speciale kleuren, bijzondere beglazingen, grepen, veilig-

heidsbeslag zijn slechte enkele voorbeelden uit het 

omvangrijke palet aan toebehoren. De vele verschillende 

maatvoeringen doen de rest. Vanzelfsprekend wilt u 

als kozijnproducent flexibel en snel op de wensen 

van uw klanten reageren. Dat houdt in dat de 

benodigde artikelen binnen de kortste tijd ter 

beschikking moeten staan – liefst zijn deze altijd op voorraad. Het 

aanhouden van een voorraad bindt echter kapitaal – úw kapitaal! 

Voor deze economische balanceeract heeft Klaes professional 

precies de juiste oplossing: Klaes Materiaalbeheer! Klaes MaBe 

maakt het mogelijk uw dagelijkse materiaal- en bestelorganisatie 

eenvoudig, efficiënt en veilig uit te voeren. Zodat u zo weinig 

mogelijk artikelen op voorraad kunt houden en tóch de wensen van 

uw klanten flexibel en op tijd kunt vervullen.



Informatie waar het nodig is

Komt het u bekend voor? Uw klant belt u op en vraagt 

of er nog wijzigingen in de opdracht kunnen worden 

aangebracht. Tot dusver moest voor het antwoord daarop 

veel moeite worden gedaan. Dat is met Klaes e-prod 

verleden tijd. In één oogopslag ziet u wat er in uw produc-

tieproces speelt - e-prod maakt het mogelijk! Is er reeds 

met de opdracht begonnen, zijn er delen defect of zijn er 

al delen in de eindmontage? U heeft meteen de informatie, 

daar waar u ze nodig hebt – op uw bureau!

Door inzet van Klaes e-prod wordt het productieproces 

niet bepaald door de productiepapieren, maar door het 

materiaal. Elke medewerker krijgt exact die informatie 

op zijn monitor weergegeven die voor het actuele kozijnonderdeel 

relevant is. Het opvragen van de gegevens kan handmatig via een 

keuzemenu of gemakkelijk per barcode of transponder geschieden.

Voor de arbeidsvoorbereiding vervalt het tijdrovende printen, sorteren 

en verdelen van de productiedocumenten. Last-minute-wijzigingen zijn 

met Klaes e-prod geen probleem. Simpelweg de nog niet gestarte 

opdracht naar wens wijzingen en opnieuw in het netwerk zetten. 

Het moeizame zoeken en verzamelen van de reeds verdeelde 

productiedocumenten vervalt. Ook is het mogelijk om per werkplek 

afbeeldingen (bijv. DXF-tekeningen) toe te voegen aan posities. Zo 

zijn gegevens van gecompliceerde bouwdelen direct daar waar ze 

thuishoren. Zo wordt vandaag de dag geproduceerd!

Klaes e-prod – 
weten wat er speelt!

1.405.300

1.480.800



Cijfers en analyses simpel visueel gemaakt

Het vragen naar de mening van uw medewerkers, bijvoorbeeld 

waar het gaat om uitgevoerde opdrachten of bereikte omzet-

doelen, is positief voor het algemene werkklimaat. Voor een 

succesvolle bedrijfsvoering is het echter beslissend, steeds 

belangrijke feiten en cijfers in beeld te hebben, zodat u 

eventueel snel kunt reageren.

Klaes professional stelt u belangrijke cijfers en analyses ter 

beschikking met directe toegang tot de SQL-database.

Reporting – vertrouwen is 
goed, controle is beter!

In een handomdraai maakt u binnenkort bijvoorbeeld 

analyses met vergelijking tussen inkoop- en verkoopprijs, 

met betrekking tot de brutomarge, met omzetvergelijkingen 

van uw klanten of met vergelijking tussen de opdrachtbeves-

tigingen van uw verkopers – Klaes professional helpt u daarbij.

Het is aan u of u een snelle visualisatie van de actuele stand wilt, 

of met de resultaten als tussenwaardes voor individuele analyses 

verder wilt werken.

1.555.200

1.630.700



Interne communicatie 
is alles!

Organiseren – Optimaliseren – Automatiseren

Goede communicatie en informatie zijn belangrijke, wellicht zelfs beslissende succesfactoren voor 

de vlekkeloze samenwerking in uw onderneming! Met Klaes professional organiseert, optimaliseert 

en automatiseert u de communicatieprocessen in uw onderneming. Zodat uit vragen als “Heb je al 

…” en “Wanneer wil je …?” gestandaardiseerde en veilige communicatieprocessen worden.

Met de berichten-configurator worden, centraal, automatisch gegenereerde e-mails, medewerker-taken 

en -informatie gedefinieerd. De individuele processen kunnen via diverse aanleidingen worden 

weergegeven. Eén van deze processen kan bijvoorbeeld het automatisch versturen van een bericht 

aan een verkoper zijn, zodra een afleverbon is geprint. Gelijktijdig wordt daarbij een taak aan de 

afdeling logistiek aangemaakt. De taak is direct met het klantadres, het project en overige documenten 

gelinkt, zodat het vervoer van de goederen kan worden voorbereid.

In het Management-center komen de taken van alle medewerkers samen. Ze staan overkoepelend 

en ook gebruiker-afhankelijk ter beschikking. Met Klaes kunt u geautomatiseerd uw communicatie-

processen organiseren, optimaliseren en vastleggen. Zodat u zich op uw kerntaken kunt concentreren 

en nieuwe opdrachten niet mislukken vanwege de afwikkeling van oude.



Klaes e-control – machines  
succesvol aansturen

Klaes CAM 2D –  
alles in één hand

Machine – gereedschap – ÉÉN software

Stuurt u uw CNC-machines rechtstreeks aan vanuit het Klaes 

kozijnenbouw-programma – Klaes CAM 2D maakt het mogelijk! 

Door de ontwikkeling van  Klaes CAM worden de processen 

enorm vereenvoudigd, waarbij de afstemming tussen de 

leverancier van de kozijnenbouw-software en de leverancier 

van de CNC-aansturing komt te vervallen. Er zijn nog slechts 

Geoptimaliseerd – simpel per muisklik

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan moderne pro-

ductiebedrijven. Een geoptimaliseerde workflow is daarbij 

onontbeerlijk. Stuurt u uw productieorders simpel per muisklik 

naar uw machines. Klaes e-control en de machines regelen 

de rest. Klaes zorgt met e-control voor een effectievere 

benutting van de machine bij gelijkblijvende hoge kwaliteit. 

Zo maakt u de cirkel rond en optimaliseert u de workflow in 

uw onderneming. U kunt gerust zijn, want met de ervaringen uit 

meer dan 30 jaar software-ontwikkeling en een unieke samen-

werking met de leidende machinefabrikanten zorgt Klaes voor 

een betrouwbare aansturing van uw productiemachines en is 

daarmee een beslissende factor in de succesvolle optimalisering 

van uw productieprocessen.

3 componenten: Machine – gereedschap en ÉÉN software. 

Klaes CAM maakt het u mogelijk, alle bewerkingen reeds op het 

beeldscherm in waarheidsgetrouwe 3D-weergave te bekijken. 

Deze bewerkingen in het Klaes kozijnenbouw-programma worden 

in Klaes CAM optimaal voor de productie voorbereid.



Klaes webshop – 
Eenvoudig

Opent u een filiaal op internet

Met Klaes webshop heeft u een stuk gereedschap in handen waarmee u uw producten optimaal 

kunt afbeelden, en dat zonder kennis van programmeren! Vult u de webshop met de gegevens van 

uw Klaes kozijnenbouw-programma en past u ze aan naar uw huisstijl. Aanpassingen van prijzen of 

actualiseren van uw content regelt u gemakkelijk met een druk op de knop. 

Indien gewenst worden bestellingen rechtstreeks in het Klaes kozijnenbouw-programma geïmporteerd. 

Maakt u vervolgens een nieuwe opdracht aan en stuurt u de geconfigureerde producten direct naar 

de productie – zo eenvoudig kan het zijn.

Voor consumenten

Met uw eigen webshop biedt u consumenten – in aanvulling op uw reeds bestaande verkoopkanalen 

– de mogelijkheid om gemakkelijk en eenvoudig zelf kozijnen online te bestellen. 24 uur per dag en 

vanaf elke plek in de wereld met een internetaansluiting! Zo kunnen uw klanten het kozijn van hun 

keuze zelf configureren en via de winkelwagen een bestelling plaatsen.

Voor handelspartners

Wensen uw handelspartners ook een eenvoudig te bedienen software-oplossing waarmee ze offertes, 

opdrachten of facturen kunnen aanmaken? Waarin alle relevante gegevens al zijn opgeslagen? En 

waarmee uw partners na een korte scholing van 1 à 2 uren al aan het werk kunnen? Dan hebben wij 

voor u de juiste oplossing! Klaes webtrade – de handelsversie in de Klaes webshop!



Klaes cloud – daarmee 
gaan wensen in vervulling! 

Actuele gegevens – altijd - overal

Het eenvoudig en snel uitbrengen van offertes, het overnemen 

van offertes in opdrachten en tot slot het opstellen van deel- of 

eindfacturen. Dat zijn uw dagelijkse werkzaamheden, die u 

binnenkort met Klaes trade zal realiseren – desgewenst ook 

“online”!

Inderdaad, een lokale installatie op uw computer of netwerk 

is niet nodig. U kunt gewoonweg “online” via het internet 

werken. Uw leverancier ondersteunt deze technologie? Nog 

beter! In dat geval hoeft u zich binnenkort niet meer druk te 

maken over software-updates of het actualiseren van prijzen 

van uw leverancier. U werkt steeds met de meest actuele 

softwareversie en de meest actuele prijzen van uw leverancier.

En dan nog wat: het werken op kantoor is misschien wel zinvol, 

maar is met Klaes cloud niet noodzakelijk! U kunt met Klaes cloud 

werken waar u wilt. Alleen een internettoegang is nodig – klaar! 

En hoe gaat dat dan? Heel eenvoudig: computer aanzetten,  

internetverbinding maken en aan het werk!

Klaes webshop – selectie van het profielsysteem



Naast Klaes professional  

zijn er nog meer innovatieve oplossingen   

van Klaes:

 Klaes premium 

De universele totaaloplossing 

 Klaes vario  

De flexibele instap-oplossing

 

Klaes trade  

De innovatieve oplossing   

voor de kozijnenhandel

 Klaes 3D 

 De profiel- en materiaalonafhankelijke  

oplossing  voor de serre- en gevelbouw

Klaes IT-solutions  

Voor de bouw van complete 

 infrastructuren voor uw ICT

Klaes GmbH & Co. KG
Wilhelmstr. 85-87 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel.: +49 (2641) 909 - 0 | Fax: +49 (2641) 909 - 2000
http://www.klaes.com | E-mail: welcome@klaes.com


